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Sinds de invoering van de eurobankbiljetten en euromunten in 2002 is het 

voor consumenten mogelijk om met één enkele valuta contante betalingen 

te verrichten in het gehele eurogebied. Nu is het tijd om consumenten 

de mogelijkheid te geven om girale betalingen te verrichten in het gehele 

eurogebied vanaf  één rekening onder dezelfde basisvoorwaarden, ongeacht 

het land waar zij zich bevinden. Om dit mogelijk te maken, zullen alle 

verschillende retailbetalingsmarkten in het eurogebied samengaan en één markt gaan vormen - het 

Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (Single European Payments Area, ofwel SEPA). Binnen 

SEPA zullen alle betalingen in euro worden behandeld als binnenlandse betalingen en zal het huidige 

onderscheid tussen nationale en grensoverschrijdende betalingen ophouden te bestaan. Dit vraagt 

niet alleen om veranderingen in het bankwezen, maar tevens in de betaalgewoonten van klanten in 

alle landen van het eurogebied. 

Deze veranderingen zijn nodig om de betaalmarkt verder te integreren, 

hetgeen aanzienlijke economische voordelen zal opleveren. SEPA zal niet 

alleen de introductie van vergelijkbaarder diensten tot gevolg hebben, 

maar tevens de concurrentie bevorderen en aansporen tot innovatie. 

Instellingen die in staat zijn nieuwe technologische ontwikkelingen te 

omarmen en klanten aanvullende diensten te bieden, zullen van deze nieuwe geïntegreerde en 

concurrerende markt prof iteren. Het is van belang dat het SEPA-project niet wordt gezien als een 

“eenmalige actie”, maar als een zich voortdurend evoluerend project dat de Europese integratie 

bevordert, waarbij ernaar wordt gestreefd alle aspecten van de retailbetalingsmarkt van het 

eurogebied te blijven verbeteren. SEPA zal tevens een duidelijke bijdrage leveren aan de Lissabon-

agenda, die er op is gericht de concurrentie te bevorderen en te zorgen 

voor de continue ontwikkeling van de Europese economie. Het SEPA-

project is een belangrijk element van de Europese gemeenschappelijke 

markt en vereist de volledige ondersteuning van alle belanghebbenden. 

Het Eurosysteem ondersteunt het SEPA-project ten zeerste.

SEPA zal de Europese 

integratie versterken 

Met SEPA worden alle 

betalingen in euro 

binnenlandse betalingen 

SEPA zal concurrentie  

en innovatie bevorderen 

en de voorwaarden voor 

klanten verbeteren 

vooRWooRd 

Jean-Claude Trichet   

President van de Europese Centrale Bank 

Jean-Claude Trichet



Na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1958 

werd de ontwikkeling naar een geïntegreerder Europese f inanciële markt 

door verscheidene gebeurtenissen gekenmerkt. De meest in het oog 

springende waren de invoering van de euro in 1999 en de overgang op de 

chartale euro in de landen van het eurogebied in 2002. Minder zichtbaar, 

maar ook van groot belang, was het oprichten van het betalingssysteem 

voor grote betalingen van centrale banken, TARGET, op 1 januari 

1999 en van de opvolger ervan, TARGET2, in 2007. TARGET vormt 

de ruggengraat van het f inanciële stelsel voor eurobetalingen en is het 

uitvoeringsinstrument voor het gemeenschappelijke monetaire beleid van 

het Eurosysteem. Het SEPA-project is de volgende belangrijke stap naar 

nauwere Europese integratie. Dankzij SEPA zullen klanten girale betalingen 

in euro kunnen overmaken aan elke begunstigde in het eurogebied vanaf  

één enkele bankrekening en door gebruik te maken van één enkele 

set betaalinstrumenten. Alle retailbetalingen in euro zullen hierdoor 

“binnenlands” worden en er zal geen verschil meer bestaan tussen 

nationale en grensoverschrijdende betalingen binnen het eurogebied.

In 2002 begon het bankwezen aan dit uitdagende project door de European 

Payments Council (Europese betalingsraad, ofwel EPC) op te zetten. De EPC 

stelt de nieuwe regels en procedures op voor betalingen in euro. Hij betrekt 

daarbij niet alleen de belanghebbenden in het eurogebied, maar tevens 

belanghebbenden in andere landen van de Europese Unie (EU) en in IJsland, 

Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Banken en betaaldienstaanbieders 

buiten het eurogebied krijgen dus de mogelijkheid om deel te nemen 

aan systemen voor betalingen in euro en zullen de SEPA-standaarden 

en -praktijken kunnen invoeren en zodoende kunnen bijdragen aan de 

verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt voor betaaldiensten. 

Deze folder geeft een overzicht van het SEPA-project. Het Eurosysteem 

(de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken 

van het eurogebied) is verantwoordelijk voor de goede werking van de 

betalingssystemen in het eurogebied en hecht derhalve groot belang aan 

de totstandkoming van SEPA in het eurogebied. In de folder ligt de nadruk 

daarom vooral op het eurogebied.
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> oveRZ I ChT  van  s epa  

sepa  I s : 

>   een gebied waarbinnen consumenten, bedrijven en andere economische 

partijen betalingen kunnen verrichten en ontvangen in euro, hetzij 

binnen nationale grenzen hetzij grensoverschrijdend, met dezelfde 

basisvoorwaarden, basisrechten en basisverplichtingen, ongeacht het 

land waar zij zich bevinden.

heT  doeL  van sepa  I s :

   >  de Europese integratie te versterken door een gemeenschappelijke 

markt voor retailbetalingen op te zetten. Het hebben van één enkele 

markt voor alle eurobetalingen zal concurrentie en innovatie bevorderen 

en zodoende zorgen voor betere dienstverlening aan klanten. 

sepa  BesTaaT  u IT: 

>  de gemeenschappelijke munt; 

>  één enkele set eurobetaalinstrumenten – overboekingen, automatische 

incasso’s1) en kaartbetalingen;

>  eff iciënte verwerkingsinfrastructuren voor eurobetalingen; 

>  gemeenschappelijke technische standaarden; 

>  gemeenschappelijke bedrijfspraktijken; 

>  een geharmoniseerd wettelijk kader;

>  voortdurende ontwikkeling van nieuwe klantdiensten. 

1) In Nederlandstalig België „domiciliëringen” genoemd.
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sepa  veRe I sT  InTeRaCT Ie  Tussen aLLe  voLgende paRT I J en  

>  Het Europese bankwezen is verantwoordelijk voor de herstructurering van de betalingssystemen 

van het eurogebied. Deze herstructurering zal op de korte termijn aanzienlijke kosten met zich 

meebrengen; op de middellange tot lange termijn zal het Europese bankwezen echter prof iteren 

van kostenbesparingen en potentiële nieuwe inkomstenbronnen. Ter coördinatie van deze 

inspanningen heeft de sector een besluitvormingsorgaan opgezet voor het beheer van en de 

afstemming over het SEPA-project. Dit orgaan, de European Payments Council (EPC), bestaat 

uit 74 Europese banken en bankverenigingen, waaronder de drie Europese verenigingen van 

banken en de Euro Banking Association (EBA). In de EPC zijn deelnemers uit de banksector 

van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland 

vertegenwoordigd. Het werkterrein van de EPC beslaat alle 

eurobetalingen in deze landen. 

 

>  De Europese sector voor afwikkeling en verrekening heeft tot doel er voor te zorgen 

dat elke begunstigde in het eurogebied met behulp van SEPA-instrumenten kan worden bereikt. 

Verschillende aanbieders van infrastructuren, zoals geautomatiseerde clearinginstituten (ACH’s) 

en kaartverwerkers, werken hier actief  aan mee. De European Automated Clearing House 

Association (Europese vereniging voor geautomatiseerde clearinginstituten, ofwel EACHA) heeft 

een reeks procedures ontwikkeld ter waarborging van de interoperabiliteit tussen infrastructuren, 

terwijl de EBA STEP2 heeft ontwikkeld, het eerste Pan-European Automated Clearing 

House (pan-Europese geautomatiseerde clearinginstituut, ofwel PEACH) voor het 

afwikkelen van binnenlandse en grensoverschrijdende retailbetalingen in euro.

>  Ondernemingen in het eurogebied  ( g rote ondernemingen, winkel iers en andere 

toonbankinstellingen (hierna aangeduid als “verkopers”), kleine en middelgrote bedrijven) zijn 

betrokken bij de ontwikkeling van diensten om de betaalprocessen te automatiseren. Deze 

diensten variëren van facturering tot afstemmingsdiensten en zorgen voor de end-to-end straight 

through-verwerking van alle betalingen. Dit reduceert de kosten voor het verzenden en ontvangen 

van betalingen, aangezien de betalingen worden verricht zonder papier of  handmatige 

interventie. Bedrijfsthesauriers worden vertegenwoordigd door de Euro Association of  

Corporate Treasurers (Europese Vereniging van Financieel Beheerders, ofwel EACT).
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www.europeanpaymentscouncil.eu

www.eact.eu

www.abe.org



>  Overheidsinstanties en consumenten  zul len de gebruikers 

z i jn van de nieuwe SEPA-betaal instrumenten.  Overheden en 

overheidsinstanties verrichten zeer grote betalingen op zowel nationaal 

als grensoverschrijdend niveau op gebieden als pensioenen, sociale 

zekerheid en belastingen. De overheidsinstanties dienen daarom 

een duidelijke keuze voor SEPA te maken. De Raad Economische 

en Financiële Zaken (de Ecof in-Raad) heeft 

herhaaldelijk zijn krachtige steun uitgesproken 

voor het opzetten van SEPA.

 

 

De volgende publieke instellingen zijn bij het SEPA-project betrokken. 

>  Het Eurosysteem heeft in verschillende publicaties zijn verwachtingen 

voor het project benadrukt en volgt de voortgang en ontwikkelingen 

betreffende SEPA nauwgezet. 

>  De Europese Commissie heeft een strategie ontwikkeld die er 

op is gericht de belemmeringen in de interne markt weg te nemen 

en de regels te vereenvoudigen. Zo heeft de Commissie de Richtlijn 

betreffende betalingsdiensten voorgesteld, die in 2007 door het 

Europees Parlement en de Raad van de EU werd goedgekeurd. 

>  Van nationale instanties wordt verwacht dat zij in toenemende mate 

betrokken raken en tot de eersten zullen behoren die overstappen op 

SEPA-betalingssystemen.
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www.consilium.europa.eu

www.ecb.europa.eu  

www.ec.europa.eu/internal_market



> WaaRoM sepa?
De economie van het eurogebied is thans niet in staat alle voordelen van de 

Economische en Monetaire Unie ten volle te genieten. Klanten lopen tegen 

problemen op bij het doen van retailbetalingen 

in euro naar andere landen van het eurogebied, 

aangezien deze betalingen vaak andere betaalformaten 

vereisen en tijdrovender zijn. Zolang dit het geval 

is, kan de euro niet als een volledig ingevoerde 

gemeenschappelijke munt worden beschouwd. 

Ondanks de invoering van de euro in 1999 en de ontwikkeling van TARGET/

TARGET2, het gemeenschappelijke betalingssysteem voor grote bedragen in 

euro, blijven laagwaardige elektronische betalingen (d.w.z. retailbetalingen) 

binnen het eurogebied op verschillende wijzen worden verwerkt. Al met al 

zijn het aantal en de verscheidenheid aan betaalinstrumenten, -standaarden en 

verwerkingsinfrastructuren voor retailbetalingen sinds de invoering van de euro 

niet wezenlijk veranderd. In een dergelijke omgeving moeten bedrijven die een 

aanzienlijk aantal grensoverschrijdende betalingen verrichten dus bankrekeningen 

aanhouden in veel van de landen waar zij zaken doen. De grensoverschrijdende 

bedrijvigheid wordt verder bemoeilijkt door nationale wetgeving, aangezien 

belanghebbenden te maken hebben met verschillende regels en vereisten 

afhankelijk van het land waarmee zij zaken doen.

Deze fragmentatie heeft niet alleen effect op grensoverschrijdende betalingen, maar 

tevens op nationale eurobetalingen, aangezien het de innovatie en concurrentie 

op Europees niveau belemmert. De verwezenlijking van een gemeenschappelijke 

markt zal tot meer innovatie leiden, ongeacht de 

aanwezigheid van nationale grenzen.

Het doel van SEPA is derhalve een geïntegreerde, 

concurrerende en innovatieve retailbetalingsmarkt 

te creëren voor alle girale eurobetalingen, waarbij 

dergelijke betalingen uiteindelijk volledig elektronisch 

worden verricht. SEPA zal hierdoor alle klanten tot 

voordeel strekken.
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De economie van het 

eurogebied is thans niet in staat 

de voordelen van de interne 

markt ten volle te genieten 

De gefragmenteerde  

Europese retailbetalingsmarkten 

zullen geleidelijk worden 

vervangen door een volledige 

en concurrerende 

eurogebiedbrede markt



> In IT IaT Ieven van heT  BanKWeZen
Bij de overgang op SEPA heeft het bankwezen zich hoofdzakelijk gericht op 

de ontwikkeling van SEPA-betaalinstrumenten. Ten eerste ontwikkelde de 

banksector nieuwe betalingssystemen voor overboekingen en automatische 

incasso’s, alsmede een kader voor kaartbetalingen. Ten tweede werden de 

uitgangspunten vastgesteld voor de onderliggende verwerkingsinfrastructuren en 

werd aan standaardiseringsvraagstukken gewerkt. Deze stappen droegen bij aan 

de implementatie van de nieuwe gemeenschappelijke betaalinstrumenten in het 

eurogebied. Hoewel de werkzaamheden aanvankelijk primair gericht waren op 

het bank-naar-bank domein, is het bankwezen in 2008 begonnen te kijken naar 

hoe de verwerking van betalingen tussen klanten en banken (d.w.z. het klant-

naar-bank en bank-naar-klant domein) kon worden verbeterd.
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De nieuwe betaalinstrumenten die door het bankwezen aan klanten zullen worden 

aangeboden, zullen zijn gebaseerd op nieuwe regelgeving, praktijken en standaarden 

voor eurobetalingen. 

De EPC heeft reglementen voor het SEPA-overboekings- en het SEPA-automatische-

incassosysteem ontwikkeld – alsmede een kader voor SEPA-kaartbetalingen – 

waarbinnen banken SEPA-betaalproducten kunnen ontwikkelen. 

Wat betreft overboekingen en automatische incasso’s, zijn gemeenschappelijke 

schemes ontworpen waarmee klanten overmakingen in euro kunnen verzenden/

ontvangen naar/van tegenpartijen overal in het eurogebied. Deze schemes staan 

beschreven in reglementen die de op dergelijke eurobetalingen van toepassing zijnde 

regels, praktijken en standaarden omvatten. Ten aanzien van kaartbetalingen is voor 

een “aanpassingsstrategie” gekozen teneinde het voor bestaande schemes en hun 

beheerder(s) mogelijk te maken zich aan te passen aan een nieuwe set bedrijfs- en 

technische standaarden en processen. De EPC heeft een kader vastgesteld waarin 

wordt toegelicht hoe kaart-schemes (alsmede kaartuitgevers, kaartaccepterende 

instellingen en kaartbeheerders) hun huidige bedrijfsprocessen dienen aan te passen 

om te voldoen aan de SEPA-beginselen voor kaartbetalingen in euro. Een centraal 

kenmerk van de nieuwe betaalinstrumenten is het duidelijke onderscheid tussen 

schemes (d.w.z. regels, praktijken en standaarden) en infrastructuren. Hierdoor wordt 

het voor elke infrastructuur mogelijk om SEPA-betalingen te verwerken. 
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Financiële instellingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun SEPA-

producten en zijn vrij om hun klanten verbeterde producten aan te bieden, zolang 

deze in overeenstemming zijn met de verschillende schemes en kaders.

De infrastructuren verzorgen de operationele kant van de afwikkeling en 

verrekening van eurobetalingen. 

De EPC heeft een kader vastgesteld dat de door infrastructuuraanbieders (d.w.z. 

geautomatiseerde clearinginstituten, kaart-scheme-verwerkers en andere verwerkers 

die betalingsgerelateerde informatie voor f inanciële instellingen verwerken, 

overdragen of  uitwisselen) te volgen regels en procedures verduidelijkt.

Deze infrastructuuraanbieders zijn van oudsher verantwoordelijk voor het beheer van 

de regels, praktijken en standaarden betreffende binnen een land verrichte betalingen, 

en zij leveren hun verwerkingsdiensten doorgaans ook aan f inanciële instellingen. 

In de nieuwe SEPA-omgeving worden de regels en standaarden vastgesteld in 

de SEPA-schemes, die zijn gescheiden van de verwerkingsinfrastructuren. Deze 

scheiding maakt het voor infrastructuuraanbieders mogelijk te concurreren en hun 

verwerkingsdiensten aan iedere bank of  kaart-scheme-aanbieder te leveren. 

STEP2, de eerste pan-Europese geautomatiseerde clearinginstell ing, wordt 

beheerd door EBA Clearing. Andere Europese clearinginstellingen, die worden 

vertegenwoordigd door de EACHA, hebben een kader ontwikkeld die de 

interoperabiliteit tussen verschillende Europese infrastructuren mogelijk maakt.  

Dit kader zou het dus voor klanten overal in Europa mogelijk moeten maken  

SEPA-overboekingen en automatische incasso’s te versturen en te ontvangen.

Diensten in het klant-naar-bank domein

Financiële instellingen kunnen, hetzij afzonderlijk hetzij in samenwerking met 

anderen, op basis van de SEPA-schemes verbeterde producten ontwikkelen en deze 

aan hun klanten aanbieden. Deze diensten dienen transparant te zijn en zodra zij 

operationeel zijn dient de EPC daarvan in kennis te worden gesteld. 

De EPC heeft zich bij de ontwikkeling van de SEPA-schemes en kaders gericht op 

het bank-naar-bank domein. In 2008 besloot de EPC zijn werkterrein te verbreden 

en intensiveerde hij daarom zijn werkzaamheden in het klant-naar-bank domein. 
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Het doel is SEPA-brede diensten te ontwikkelen die het gebruik van SEPA-

betaalinstrumenten bevorderen. 

Er is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van diensten waarmee klanten via 

hun internetbankierapplicaties (d.w.z. online initiëring van betalingen) of  door 

gebruik van hun mobiele telefoons (d.w.z. mobiele initiëring van betalingen) 

SEPA-betalingen kunnen initiëren bij online verkopers. Met andere diensten is het 

mogelijk betalingen elektronisch te bevestigen. Zo wordt aan klanten na betaling de 

e-afstemmingsdienst aangeboden. Rekeningen worden elektronisch “gematched” 

met betalingen, en de rekeningoverzichten van de begunstigde worden automatisch 

geactualiseerd. Het Eurosysteem heeft de EPC aangespoord door te gaan met zijn 

werkzaamheden ten aanzien van deze hoogwaardige diensten.

Buiten de EPC is een begin gemaakt met werkzaamheden aan de vaakst gebruikte 

hoogwaardige dienst: elektronische facturering. Deze dienst wordt vóór 

betaling aan klanten aangeboden. Rekeningen worden rechtstreeks naar de 

internetbankierapplicatie van de betaler gestuurd, en zodra de betaler de rekening 

heeft geaccepteerd wordt een automatische betaalopdracht aangemaakt waarin 

de relevante informatie over de betaler en begunstigde is opgenomen. De 

werkzaamheden worden verricht door de groep van e-factureringsdeskundigen van 

de Europese Commissie. Het doel is uiterlijk eind 2009 een e-factureringskader 

te ontwikkelen. De ECB stimuleert dergelijke initiatieven van harte, aangezien het 

combineren van hoogwaardige diensten met de SEPA-betaalinstrumenten grote 

potentiële besparingen voor de economie oplevert, doordat papier niet langer nodig 

is en end-to-end straight through-verwerking mogelijk is.

Aanbod van 

hoogwaardige diensten 

vóór betaling

Verwerking van 

de betaling

Aanbod van 

hoogwaardige diensten 

ná betaling

E nd- to -end  s t ra i ght  t h rough - ve rwerk ing
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> T I JdL I Jn
De EPC heeft zijn tijdlijn voor het SEPA-project ingedeeld aan de hand van drie fases: een 

ontwerpfase, een implementatiefase en een migratiefase. 

Einddatum 
SEPA-
migratie

De eerste fase, de ontwerpfase, begon in 2004. Deze fase omvatte het ontwerp van 

de nieuwe overboekings- en automatische-incasso-schemes en de kaders voor kaarten 

en afwikkelings- en verrekeningsinfrastructuren. De noodzakelijke standaarden werden 

ontwikkeld en tevens werden veiligheidsvereisten vastgesteld.

De tweede fase, de implementatiefase, begon medio 2006 en duurde voort tot eind 

2007. In deze fase van het project lag de nadruk op voorbereidingen voor de introductie 

van de nieuwe SEPA-instrumenten, -standaarden en -infrastructuren. In deze fase werden 

tevens tests uitgevoerd. De nationale implementatie/migratieorganen die in ieder land 

van het eurogebied zijn opgezet, boden ondersteuning door de voorbereidingen van 

belanghebbenden op de introductie van SEPA te controleren. De belanghebbenden waren 

zeer uiteenlopend qua samenstelling en bestonden uit een aantal partijen, zoals banken, 

infrastructuuraanbieders, overheden, bedrijven en overige gebruikers. 

De laatste fase is de migratiefase, waarin nationale betaal-schemes en de nieuwe SEPA-

schemes naast elkaar zullen bestaan. Klanten zullen de keuze hebben uit zowel “oude” 

nationale als nieuwe SEPA-instrumenten, en de afwikkelings- en verrekeningsinfrastructuren 

zullen betalingen verricht met beide typen instrumenten kunnen verwerken. Het doel is een 

geleidelijke, marktgestuurde migratie naar SEPA te realiseren, waarbij een kritische massa 

aan transacties vóór eind 2010 zal zijn gemigreerd. 

Na de migratieperiode zullen klanten niet langer gebruik kunnen maken van diensten 

voor het verzenden en ontvangen van eurobetalingen die zijn gebaseerd op de huidige 

binnenlandse overboekings- en automatische-incasso-schemes (of  vergelijkbare schemes).

Het  t i jdpad  van  de  EPC

Ontwerpfase Implementatiefase

 01/2004         06/2006                        01/2008                  11/2009                 12/2010              201X

SEPA-instrumenten 
algemeen in 
gebruik

SEPA-overboekingen 
en -kaartbetalingen 
beschikbaar

Migratiefase

SEPA-automatische 
incasso’s 
beschikbaar



Het SEPA-project zal een grote impact hebben 

op alle belanghebbenden en zal zorgen voor 

zowel kansen als uitdagingen. SEPA zal voor meer 

concurrentie zorgen door van het eurogebied 

een geïntegreerde markt te maken waarbinnen 

aanbieders hun diensten aan het gehele eurogebied 

kunnen aanbieden. De toegenomen keuze aan 

aanbieders van diensten zal er in combinatie met 

de schaalvoordelen voor zorgen dat klanten een 

breder pakket aan concurrerende betaaloplossingen 

wordt geboden. SEPA zal tevens een aanzienlijk 

aantal additionele voordelen bieden.
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> vooR ConsuMenTen
SEPA-betaalinstrumenten zullen in het gehele eurogebied beschikbaar 

zijn en het leven voor consumenten gemakkelijker maken. 

   >  Consumenten zullen slechts één bankrekening nodig 

hebben. Vanaf  deze rekening kunnen zij op net zo gemakkelijke 

wijze als bij nationale betalingen het geval is overboekingen en 

automatische-incassobetalingen in euro verrichten in het gehele 

eurogebied. Zij kunnen bijvoorbeeld de huur betalen voor kinderen 

die in het buitenland studeren, betalen voor een vakantiehuisje, 

of  betalen voor diensten die door Europese ondernemingen 

worden geleverd (mobiele-telefoondiensten, verzekeringen, 

nutsvoorzieningen, etc.). Mensen die buiten hun thuisland leven, 

werken of  studeren zullen niet langer een bankrekening in hun 

thuisland én in het betreffende buitenland nodig hebben.

>  Het gebruik van betaalkaarten zal efficiënter worden, aangezien 

consumenten dezelfde kaart zullen kunnen gebruiken voor alle 

eurobetalingen. Hierdoor zal het minder noodzakelijk zijn voor 

mensen om contant geld bij zich te hebben.

>  Het zal mogelijk worden innovatieve diensten aan klanten 

aan te bieden ongeacht nationale grenzen. Het lange-termijndoel 

van het bankwezen is dat de SEPA-betaalinstrumenten uitsluitend 

in elektronische vorm worden gebruikt. Betalingen kunnen dan 

gemakkelijk worden gecombineerd met hoogwaardige diensten 

(d.w.z. diensten die ontworpen zijn om het betalingsproces 

voor en na verrekening van een betaling voor de consument en 

bedrijven eenvoudiger te maken). Deze omvatten e-facturering, 

initiëring van betaling via mobiele telefoon of  internet, 

e-tickets voor luchtvaartmaatschappijen en e-afstemming. Als 

gevolg daarvan zullen consumenten minder tijd kwijt zijn aan 

betalingsactiviteiten. 

>  vooR WInKeLIeRs en 
andeRe ToonBanKInsTeL-
LIngen (“veRKopeRs”)

Betaalkaarten winnen enorm aan populariteit bij 

consumenten en vervangen in toenemende mate 

cheques en betalingen in contanten. De verwachting 

is daarom dat het gebruik van kaarten in de 

toekomst zal toenemen. Om kaartbetalingen te 

accepteren, dienen verkopers een overeenkomst 

te hebben met een kaartaccepterende instelling, 

die de kaartbetalingen voor de verkoper verwerkt 

door informatie te verwerken over de betaling en 

de kaarthouder en deze via de clearinginfrastructuur 

door te sturen naar de bank van de kaarthouder. 

SEPA biedt wat dit betreft de volgende voordelen.

>  Kaartaccepterende instellingen zullen in staat 

zijn alle kaartbetalingen die aan SEPA voldoen te 

verwerken, zelfs grensoverschrijdende betalingen. 

Binnen SEPA zullen verkopers hun kaartbetalingen 

door elke willekeurige kaartaccepterende 

instelling in het eurogebied kunnen laten 

verwerken, waardoor de concurrentie zal 

toenemen en kosten worden gedrukt. 

>  Betaalapparaten in het eurogebied zullen in 

toenemende mate gestandaardiseerd 

worden. Als gevolg daarvan zal er een ruimere 

keuze aan apparaataanbieders ontstaan, en 

verkopers zullen met één enkel apparaat een 

bredere reeks kaarten kunnen accepteren. De 

grotere concurrentie tussen kaart-schemes zou 

tevens de aan verkopers in rekening gebrachte 

kosten omlaag moeten brengen.  
16
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> vooR ondeRneMIngen
SEPA za l  ondernemingen he lpen hun 

betalingsbeheer te vereenvoudigen. 

>  Ondernemingen zullen al hun in euro luidende 

f inanciële transacties centraal vanaf één 

bankrekening met gebruikmaking 

van SEPA-betaalinstrumenten kunnen 

verrichten. De verwerking van betalingen 

zal worden vereenvoudigd, aangezien alle 

inkomende en uitgaande betalingen hetzelfde 

formaat zullen hebben. Door hun betalings- 

en liquiditeitsbeheer op één locatie te 

consolideren, zullen ondernemingen die in het 

gehele eurogebied zaken doen niet alleen kosten 

besparen maar ook tijd.

>  Hoogwaardige diensten, zoals e-facturering 

en e-afstemming, zullen bedrijven helpen 

hun betalingsverwerking te optimaliseren. 

Thans worden deze diensten vaak alleen 

nationaal aangeboden, aangezien het bestaan 
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van verschillende betaalformaten en wettelijke vereisten 

grensoverschrijdend gebruik bemoeilijkt. Gestandaardiseerde 

SEPA-betaal-schemes zullen het overwinnen van deze hindernis 

helpen vereenvoudigen, en bedrijven zullen profiteren van  

end-to-end straight through-verwerking. 

> vooR BanKen
Door nieuwe betaal instrumenten en eurogebiedbrede 

infrastructuren te leveren, zal SEPA de banken op de volgende 

manieren tot voordeel strekken.

 

>   Banken zullen hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitbreiden en 

op eurogebied-niveau kunnen concurreren, aangezien zij hun 

diensten eenvoudiger aan klanten in het gehele eurogebied zullen 

kunnen aanbieden. Banken zullen tevens hun bedrijfsactiviteiten 

kunnen uitbreiden door hun klanten naast de SEPA-producten 

hoogwaardige diensten aan te bieden. 

>  SEPA zal leiden tot verdere Europese integratie en verhoogde 

marktefficiëntie. Door afstemming van de voorwaarden op basis 

waarvan betalingen worden verricht, zal SEPA resulteren in één 

enkel reglement, gelijkwaardige en open toegang, eurogebiedbrede 

dekking, transparantie 

en interoperabiliteit, 

hetgeen de concurrentie 

z a l  b e v o r d e r e n , 

waardoor  banken 

betere voorwaarden 

kunnen bedingen bij hun 

dienstenaanbieders. 

Verordening nr. 2560/2001 werd aangenomen om de voor vergelijkbare 

binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in rekening gebrachte kosten gelijk 

te trekken. Vanaf  1 juli 2002 geldt de Verordening voor kaartbetalingen en opnames 

bij geldautomaten, en vanaf  1 juli 2003 geldt zij voor overboekingen tot een bedrag 

van €12.500. Sinds 1 januari 2006 geldt de Verordening tevens voor in euro luidende 

overdrachten tot een waarde van €50.000 die worden verricht tussen twee in euro 

luidende rekeningen binnen de EU. De Europese Commissie heeft voorgesteld om 

de regels betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro uit te breiden tot 

automatische incasso’s en zal haar beoordeling van de Verordening in 2009 afronden 

teneinde de implementatie van SEPA te vergemakkelijken.



>  Verordening nr. 2560/2001, waarmee het beginsel van gelijkheid van in 

rekening gebrachte kosten voor vergelijkbare grensoverschrijdende en 

binnenlandse betalingen binnen de EU werd vastgesteld, heeft geleid tot 

onevenwichtigheid tussen door de bank in rekening gebrachte kosten en de 

kosten voor grensoverschrijdende betalingen. Deze onevenwichtigheid kan 

alleen worden weggenomen indien de behandeling van grensoverschrijdende 

betalingen – in termen van verwerking, afwikkeling en verrekening – zodanig 

wordt geherorganiseerd dat deze even efficiënt en goedkoop is als de 

behandeling van nationale betalingen, hetgeen het hoofddoel is van SEPA.

>  vooR  aanB I edeRs  van 
In FRa sTRuCTuRen

De ontkoppeling van de ontwikkeling van de betaal-schemes van de infrastruc-

tuuraanbieders (bijv. geautomatiseerde clearinginstituten en kaartverwerkers) 

zou de concurrentie tussen infrastructuuraanbieders moeten verhogen.

>  De infrastructuuraanbieders zullen niet langer gebonden zijn aan 

nationale grenzen en zullen in plaats daarvan hun diensten in het gehele 

eurogebied kunnen aanbieden.

>  Interoperabiliteit of  koppeling tussen verschillende infrastructuuraanbieders 

zal mogelijk worden via een gemeenschappelijk samenstel van technische 

standaarden.

>  Kaartverwerkers zullen verschillende kaart-schemes en kaartaccepterende 

instellingen kunnen bedienen in het gehele eurogebied.   

gevoLgen  van  de  M IgRaT I e  vooR  KLanTen  

De algehele impact van de overgang op SEPA op klanten zal naar verwachting 

gering zijn. Klanten kunnen met enkele veranderingen te maken krijgen 

wanneer binnenlandse betaalinstrumenten worden vervangen door SEPA-

betaalinstrumenten. Zo zal het nationale rekeningnummer van een klant 

worden vervangen door een IBAN, en de formulieren die worden gebruikt 

voor het initiëren van betalingen kunnen wat betreft lay-out verschillen van 

die welke thans worden gebruikt op nationaal niveau. 
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Het creëren van een gemeenschappelijke retailbetalingsmarkt in het eurogebied 

is een voortdurend proces. Nu de bouwstenen bijna gereed zijn, is echter één 

belangrijke mijlpaal bereikt. De volgende stap zal bestaan uit het ontwikkelen 

en aanbieden van hoogwaardige diensten voor klanten. Dit zal het gebruik van 

SEPA-betaalinstrumenten bevorderen en de gebruikersvriendelijkheid ervan 

garanderen, waardoor een papierloos betalingsgebied ontstaat met end-to-end 

straight through-verwerking voor alle betalingen. 

> sepa-BeTaaL InsTRuMenTen
De EPC heeft twee nieuwe betaal-schemes vastgesteld – het SEPA-overboekings- 

scheme en het SEPA-automatische-incasso-scheme – alsmede een SEPA-kader 

voor betaalkaarten. De huidige nationale instrumenten zullen geleidelijk worden 

vervangen door SEPA-instrumenten gebaseerd op deze gemeenschappelijke 

SEPA-schemes en -kaders.
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 Hoogwaardige diensten 

+ 

 Uitsluitend elektronisch gebruik 

+ 

 Gemeenschappelijke betaalinstrumenten,  

 -infrastructuren, -standaarden en wettelijke basis

heT  geMeensChappeL I JK  euRoBeTaL IngsgeB Ied

End-to-end straight through-verwerking



s epa -oveRBoeK Ingen 

Het SEPA-overboekings-scheme (SCT-scheme) is een scheme voor 

interbancaire betalingen dat een gemeenschappelijk samenstel van regels 

en processen voor in euro luidende overboekingen oplegt. Het scheme legt 

een gemeenschappelijk dienstenniveau vast en een tijdschema waarbinnen 

financiële instellingen die aan het scheme deelnemen hun SEPA-overboekingen 

moeten verrichten. Het scheme werd in januari 2008 gelanceerd.

Kenmerken van het SCT-scheme

>  Er is sprake van SEPA-brede dekking – elke klant kan worden bereikt.

>  Het volledige bedrag wordt aan de rekening van de begunstigde gecrediteerd 

en er geldt geen limiet voor de waarde van de betaling. 

>  De maximale verrekeningstijd bedraagt drie werkdagen.2)

>  Het scheme is losgekoppeld van de verwerkingsinfrastructuur. 

>  IBAN’s en BIC’s worden gebruikt als rekeningaanduidingen.

>  Er zijn uitgebreide regels voor afgewezen of  teruggestuurde betalingen.

2)  Krachtens de Richtlijn betreffende betalingsdiensten (Payment Services Directive), die op 1 november 2009 
in werking treedt, zal de maximale verrekeningstijd tot 1 januari 2012 drie werkdagen bedragen en vanaf  
die datum één werkdag.
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Wat is een overboeking?

Een betaling die door de betaler wordt geïnitieerd. Bij een overboeking wordt 

de betaalopdracht verstuurd naar de bank van de betaler (d.w.z. de bank van de 

verzender), die de gelden overmaakt aan de bank van de begunstigde (d.w.z. de 

bank van de ontvanger), mogelijk via verschillende intermediairs. 



sepa -auToMaT I sChe  InCasso ’ s

Het SEPA-automatische-incasso-scheme (SDD-scheme) is een scheme voor interbancaire betalingen 

dat een gemeenschappelijk samenstel van regels en processen voor in euro luidende automatische 

incasso’s oplegt. Het scheme legt een gemeenschappelijk dienstenniveau vast en een tijdschema 

waarbinnen f inanciële instellingen die aan het scheme deelnemen hun SEPA-automatische incasso’s 

moeten verrichten. Het SDD-scheme zal op 1 november 2009 in werking treden.

Het SDD-kernmodel

In het nieuwe SDD-scheme zal de debiteur zijn mandaat rechtstreeks aan de 

crediteur geven. Met een e-mandaatoplossing zullen consumenten via hun 

online-bankingapplicatie elektronische mandaten kunnen initiëren.

Kenmerken van het SDD-kern-scheme

>  Het biedt volledige SEPA-brede dekking – automatische incasso’s kunnen 

naar elke ontvanger worden verstuurd.

>  Er kunnen zowel periodieke als eenmalige betalingen worden verricht.

>  De vereiste verrekeningstijd bedraagt vijf  werkdagen voor een eenmalige 

betaling of  de eerste in een reeks periodieke betalingen, en twee 

werkdagen voor daaropvolgende periodieke betalingen.

>  Het scheme is losgekoppeld van de verwerkingsinfrastructuur.

>  Zowel IBAN’s als BIC’s worden gebruikt als rekeningaanduidingen.

>  Het omvat uitgebreide regels voor afgewezen of  teruggestuurde 

betalingen.

Bijzondere kenmerken

>  Er is tevens een automatische-incasso-scheme ontwikkeld voor transacties 

tussen bedrijven onderling (business-to-business). Dit is gebaseerd op het 

kern-scheme voor automatische incasso’s, met specif ieke additionele 

kenmerken voor gebruik bij transacties tussen bedrijven. 
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Wat is een automatische 

incasso?

Een overdracht geïnitieerd 

door de begunstigde (d.w.z. 

de ontvanger) via de bank 

van de begunstigde op basis 

van een overeenkomst 

tussen de begunstigde en de 

betaler (d.w.z. de verzender). 

Automatische incasso’s 

worden vaak gebruikt 

voor periodieke betalingen 

(zoals rekeningen voor 

nutsvoorzieningen), waarbij 

de betalingstermijnen vooraf  

door de betaler worden 

geautoriseerd. Automatische 

incasso’s worden tevens 

gebruikt voor eenmalige 

betalingen, waarbij de betaler 

een afzonderlijke betaling 

autoriseert.



sepa -KaaRTBeTaL Ingen

SEPA-kaartbetalingen zullen worden verricht overeenkomstig een reeks 

leidende beginselen die door kaartuitgevers, kaartaccepterende instellingen, 

kaart-schemes en beheerders zullen moeten worden nageleefd. Deze 

beginselen zijn ontwikkeld door de EPC en worden aangeduid als het 

“SEPA-kader voor kaarten”. 

Kenmerken van SEPA-kaartbetalingen

>  Kaarthouders zullen in het gehele eurogebied met één kaart kunnen 

betalen (met als enige voorwaarde dat de verkoper het betreffende 

kaarttype accepteert).

>  Kaarthouders en verkopers zullen op uniforme en consistente wijze in het 

gehele eurogebied kaartbetalingen kunnen verrichten en ontvangen.

>  Betaalkaartverwerkers zullen met elkaar kunnen concurreren en hun 

diensten in het gehele eurogebied kunnen aanbieden, waardoor de markt 

voor verwerking van kaartbetalingen concurrerender, betrouwbaarder en 

kosteneff iciënter wordt.
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Wat is een kaartbetaling?

Onder de vele typen betaalkaarten waarover kaarthouders kunnen beschikken, 

zijn er twee hoofdtypen te onderscheiden:

>  debetkaarten, waarmee de kaarthouder aankopen rechtstreeks en 

afzonderlijk kan laten afschrijven van een rekening;

>  kredietkaarten, waarmee de kaarthouder aankopen kan doen binnen een 

bepaalde kredietruimte. Het saldo wordt ofwel volledig verrekend aan het 

einde van een specif ieke periode, ofwel deels verrekend, waarbij het resterende 

saldo wordt gebruikt als extra kredietruimte waarover de kaarthouder een 

rentevergoeding is verschuldigd.



sepa  en ConTanT-geLddIensTen

Een goede werking van het betalingsverkeer 

vereist een mix van instrumenten, waaronder 

contant geld. 

Om te komen tot een “gemeenschappelijk 

contant-eurogeldgebied” voor professionele 

geldverwerkers, heeft de ECB haar goedkeuring 

gehecht aan een aantal maatregelen die beogen 

bij te dragen aan een omgeving met eerlijke 

concurrentie wat betreft de contant-gelddiensten 

van het Eurosysteem. Deze maatregelen betreffen 

het bankwezen, dat de belangrijkste tegenpartij is 

van het Eurosysteem voor contant-gelddiensten 

en de intermediair bij de levering van contant 

geld aan het grote publiek. Vervolgstappen zullen 

worden ondernomen ter verdere harmonisering 

op de middellange 

termi jn  van  de 

contant-gelddiensten 

van de nationale 

centrale banken.   
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Wie geeft bankbiljetten uit?

De ECB heeft het alleenrecht 

machtiging te geven tot de 

uitgifte van bankbiljetten 

binnen het eurogebied. 

De nationale centrale 

banken en het Eurosysteem 

brengen eurobankbiljetten 

in omloop door deze 

aan het bankwezen te 

leveren. De geldautomaten 

zijn het belangrijkste 

distributiekanaal naar het 

grote publiek.



> sepa- InFRasTRuCTuRen
In het EPC-kader dat de afwikkelings- en verrekeningsmechanismen binnen SEPA 

regelt, worden de beginselen uiteengezet die infrastructuuraanbieders in staat 

stellen betalingen af  te wikkelen die worden verricht via de SEPA-overboekings- 

en automatische-incasso-schemes. In het kader wordt onderscheid gemaakt 

tussen de rollen en verantwoordelijkheden van schemes (d.w.z. de regels voor de 

verschillende betaalinstrumenten) en die van infrastructuren (d.w.z. aanbieders 

die verwerkingsdiensten leveren aan financiële instellingen). Het kader bevat 

tevens een rubricering van de verschillende infrastructuurtypen, variërend 

van geautomatiseerde clearinginstituten en “inter-group”-afspraken tot zuiver 

bilaterale afspraken. Het kader voor de afwikkelings- en verrekeningsmechanismen 

binnen SEPA werden in januari 2008 van kracht. 

KenMeRKen van de  aFWIKKeL Ings -  en 

veRReKen Ings InFRasTRuCTuRen B Innen sepa 

Het doel van het Eurosysteem is dat de belangrijkste infrastructuren in staat 

zijn betalingen in euro, verricht met behulp van SEPA-betaalinstrumenten, te 

verzenden/ontvangen naar/van alle banken in het eurogebied. Banken kunnen 

rechtstreeks bereikbaar zijn, indirect via banken die als tussenschakel dienen, of  

indirect via koppelingen tussen infrastructuren. Voor een efficiënte uitwisseling van 

betaalberichten zouden infrastructuuraanbieders uniforme interoperabiliteitsregels 

moeten invoeren. Een andere doelstelling is volledige transparantie te waarborgen 

wat betreft de diensten en tarieven van infrastructuuraanbieders.  
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Wat is afwikkeling en verrekening?

Clearing is het proces van verzending, afstemming en bevestiging van 

betaalopdrachten, en het vaststellen van een eindpositie voor verrekening  

(op basis van ofwel afzonderlijke transacties ofwel een reeks transacties).   

Verrekening betekent de overdracht van gelden tussen de betaler en de 

begunstigde (en tussen de bank van de betaler en de bank van de begunstigde).   



De afwikkeling en verrekening binnen SEPA zullen daarom zo worden 

ontworpen dat de voorwaarden worden vervuld wat betreft 

> de bereikbaarheid van alle banken van het eurogebied, en

> de scheiding tussen schemes en infrastructuren.

> s TandaaRd I s eR Ing
De EPC heeft er voor gekozen bekende internationale standaarden te 

gebruiken voor de SEPA-betaal-schemes. Het doel is ervoor te zorgen dat 

alle in euro luidende betalingen geautomatiseerd (“straight-through”) worden 

verwerkt. Dit is een drielaagsproces. 

>   In de reglementen voor SEPA-overboekingen en automatische incasso’s 

heeft de EPC bedrijfsvereisten opgenomen waarin de gegevenselementen 

worden beschreven die door f inanciële intermediairs moeten worden 

uitgewisseld. Op basis van deze bedrijfsvereisten heeft de EPC logische 

vereisten vastgesteld. 

>  In de laatste laag worden deze logische vereisten concrete 

berichtstandaarden. De geselecteerde standaarden zijn UNIFI (ISO 

20022) XML-berichtstandaarden die zijn ontwikkeld door de International 

Organization for Standardization. De EPC heeft tevens een reeks 

SEPA-implementatierichtlijnen ontwikkeld die bepalen hoe de UNIFI-

berichtstandaarden moeten worden gebruikt.

De EPC heeft besloten 

dat de UNIFI-standaarden 

verplicht zullen zijn in het 

bank-naar-bank domein en 

aanbevolen in het klant-

naar-bank domein.
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Wat zijn standaarden?

Standaarden zijn regels die leidend zijn op het 

gebied van technologie, gedrag en interactie. 

Technische standaarden zijn noodzakelijk om de 

interactie en interoperabiliteit tussen IT-systemen 

mogelijk te maken en de automatisering van het 

betaalproces te bevorderen. 



> WeTTeL I J K  KadeR
De Richtlijn betreffende betalingsdiensten legt het wettelijk kader vast dat nodig is voor SEPA-

betalingen en zal tevens van toepassing zijn op nationale betaalproducten. De Richtlijn werd in 2007 

goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU en moet uiterlijk november 2009 

zijn omgezet in nationale wetgeving. De Richtlijn bevat drie hoofdcomponenten, die hieronder worden 

beschreven.

heT  ReChT  oM BeTaaLd IensTen Te  LeveRen aan heT  puBL IeK

Het doel van de Richtlijn is om de markttoegangsvereisten voor niet-bancaire betaaldienstaanbieders te 

harmoniseren. Dit zal helpen innovatie te bevorderen en zal gelijkwaardige concurrentieverhoudingen 

creëren en zo voor meer concurrentie zorgen. 

TRanspaRanT Ie  en InFoRMaT IeveRe I sTen  

De Richtlijn bevat een duidelijke en beknopte reeks geharmoniseerde informatievereisten waaraan 

alle betaaldienstaanbieders moeten voldoen, ongeacht of  zij SEPA-betaalproducten aanbieden of  

bestaande nationale betaalproducten. Dit zal de transparantie verbeteren 

voor klanten en zal de nationale regels, die thans sterk uiteenlopen, volledig 

harmoniseren.

de ReChTen en veRpL IChT Ingen van geBRu IKeRs  en 

aanB IedeRs  van BeTaaLd IensTen 

De Richtlijn zal voor duidelijkheid en zekerheid zorgen betreffende 

de kernrechten en -verplichtingen van gebruikers en aanbieders van 

betaaldiensten. Tevens zal de Richtlijn het voor SEPA noodzakelijke 

wettelijk kader bieden, aangezien het de thans van kracht zijnde onderling 

verschillende nationale wettelijke vereisten zal harmoniseren.
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Wat is de Richtlijn 

betreffende betalingsdiensten?

In 2007 hebben het Europees 

Parlement en de Raad 

van de EU de Richtlijn 

betreffende betalingsdiensten 

in de interne markt 

(“Richtlijn betreffende 

betalingsdiensten”) 

goedgekeurd. Deze Richtlijn 

zal waarborgen dat op alle 

binnen Europa verrichte 

betalingen hetzelfde wettelijk 

kader van toepassing is. 



>  de  v I s I e  van heT  euRosYsTeeM 
aangaande sepa

Het Eurosysteem ziet SEPA als een geïntegreerde markt voor betalingsdiensten 

die onderhevig is aan effectieve concurrentie en waar geen verschil bestaat 

tussen grensoverschrijdende en nationale betalingen binnen het eurogebied.  

Gezamenlijke verklaring door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank, mei 2006.

>  BeLangR I JKsTe  aandaChTspunTen 
van heT  euRosYsTeeM

Het Eurosysteem stimuleert de voortdurende ontwikkeling van SEPA om te 

zorgen dat aan de behoeften en vereisten van klanten wordt voldaan. Op 

de korte termijn zou er naar moeten worden gestreefd:

>  de SEPA-automatische-incasso-schemes vanaf  november 2009 beschikbaar 

te doen zijn voor alle gebruikers;

>  verdere initiatieven te ontplooien om een additioneel Europees kaart-

scheme te ontwikkelen; 

>  de SEPA-betaalinstrumenten te verbeteren met hoogwaardige diensten 

(e-facturering, e-afstemming, online initiëring van betalingen, etc.), 

daarbij end-to-end straight through-verwerking garanderend voor alle 

SEPA-betalingen.
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Waarom is het Eurosysteem betrokken bij SEPA?

De belangstelling van het Eurosysteem voor het SEPA-project en de f inanciële 

integratie van betalingssystemen in het algemeen is gebaseerd op zijn statutaire 

verplichting, zoals vastgelegd in het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap, de goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen en de 

f inanciële stabiliteit te waarborgen.



>  ZoRgen daT  sepa  ToT 
sTand KoMT  

Om SEPA te verwezenlijken, verleent het 

Eurosysteem ondersteuning door op te treden als 

katalysator voor verandering en door te gaan met: 

>   het verschaffen van een leidraad teneinde een 

retailbetaalmarkt te creëren die in het belang 

is van de EU; 

>   samen te werken met de publieke sector 

teneinde er voor te zorgen dat deze sector 

als een van de eersten overstapt op SEPA-

betaalproducten in alle landen;

>   samen te werken met alle gebruikers om te 

zorgen dat hun verwachtingen worden erkend 

door de EPC;

>   bij te dragen aan de coördinatie van 

communicatieactiviteiten: 

 >   op grensoverschrijdend niveau met de 

Europese Commissie en de EPC met 

het oog op het coördineren van hun 

communicatieactiviteiten; 

 >   op nationaal niveau met de coördinatieorganen 

die in alle landen van het eurogebied zijn 

opgezet. Deze organen bestaan voornamelijk 

uit vertegenwoordigers van nationale 

overheden, de nationale bankenverenigingen 

en de nationale centrale banken. Hun doel 

is te waarborgen dat de bouwstenen voor 

SEPA worden geïmplementeerd en er voor 

te zorgen dat de nationale banksectoren zijn 

geïnformeerd over en klaar zijn voor SEPA. 
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>  de  Lange-TeRMI JnveRWaChT Ingen van  
heT  euRosYsTeeM

Het Eurosysteem moedigt de EPC aan zich te blijven inspannen voor de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke, innovatieve retailbetaalmarkt in het eurogebied die voldoet aan de behoeften en 

vereisten van Europese burgers. Het Eurosysteem verwacht dat op de lange termijn alle betalingen in 

het eurogebied binnenlands zullen worden en een graad van veiligheid en eff iciëntie zullen bereiken 

die op zijn minst gelijk is aan de thans best presterende nationale betalingssystemen.

KWaL ITe IT

Binnen SEPA zullen eurobetalingen wat betreft 

snelheid en gemak de thans beschikbare best 

presterende nationale betalingen evenaren en 

idealiter voorbij streven.

BeTRoKKenhe Id  van BeLangheBBenden

Alle belanghebbenden zullen bij de voortdurende 

ontwikkeling van SEPA worden betrokken. 

Hoewel SEPA op de korte termijn voor iedereen 

een uitdaging vormt, biedt het op de lange 

termijn een uitgelezen mogeli jkheid voor 

zowel Europese integratie als technologische 

vooruitgang.

 
 

ve IL Ighe Id

Klanten zullen zich zekerder voelen wanneer zij 

gebruik maken van SEPA-betaalinstrumenten, die 

worden beschermd door een reeks minimum-

normen voor de veiligheid.

sTandaaRdIseR Ing

Op de lange termijn zullen betal ingen in 

het eurogebied end-to-end straight through-

verwerking ondersteunen op basis van open en 

niet-bedrijfsspecif ieke standaarden. 

KeuZe

Belanghebbenden zullen kunnen kiezen uit 

volledig transparante SEPA-betaalinstrumenten 

en nationale grenzen zullen geen beperking 

meer vormen. Alle klanten kunnen uit een 

breder aanbod van banken en betaalproducten 

kiezen. Ten slotte zullen f inanciële instellingen 

kunnen k iezen uit een brede reeks van 

infrastructuuraanbieders en kaartverwerkers. 

ConCuRRenT Ie

SEPA zal voor meer concurrentie zorgen door van 

het eurogebied een geïntegreerde markt te maken 

waarbinnen aanbieders hun diensten aan het 

gehele eurogebied kunnen aanbieden, ongeacht 

de aanwezigheid van nationale grenzen.
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